PODER LEGISLATIVO

AURÉLIO LIBERALINO DE MENEZES
CÂMARA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO
ATA DA DECIMA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO PERÍODO
DA VIGÉSIMA LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE FARIAS
BRITO-CEARÁ.
Ás 09:00 (nove) horas do dia 18 Abril do ano de 2018, compareceram ao
Plenário da Câmara Municipal os Vereadores: Cícero Luciano da Silva,
Cícero Porfírio da Silva, Francisco de Assis Sousa, Francisco Lourenço
de Andrade, Francisco Pereira Oliveira, Francisco Valdei de Sousa,
Heloisa Aurelio de Meneses Pereira, Lauro Nathanael Gomes Silva,
Manoel Domingos da Silva, Maria de Alcantara Seabra Pinheiro. Faltou o
Vereador Flavio Jorge de Lima devidamente justificado. Havendo quórum
legal, em nome de Deus e da democracia o senhor presidente Manoel
Domingos da Silva, declarou aberta a sessão e passou os trabalhos para a
secretária, que iniciou passando a folha de presença dos vereadores para as
devidas assinaturas. No pequeno expediente não houve inscritos. No grande
expediente o presidente passou os trabalhos para a secretária que fez a leitura
da ata da sessão anterior, votada e aprovada por todos os Vereadores. Em
seguida leitura do requerimento Nº.013/2018 solicitando cópias das prestações
de contas do FUNDEB relativo ao último quadrimestre de 2017 e o primeiro
trimestre de 2018. De autoria do Vereador Flavio Jorge. E do Projeto de Lei
Nº.005/2018 Que Dispõe Sobre as Diretrizes Orçamentária para o exercício de
2019 e dá outras providências. Projeto de Lei Nº. 006/2018 Dispõe sobre a
criação do programa de combate ao mosquito Aedes Aegypti no Município de
Farias Brito e adota outras providências.

Nas considerações finais, A

Vereadora Maria de Alcantara Seabra Pinheiro, que saudou a todos, iniciou
suas palavras falando sobre a saúde, que a mesma sempre foi bem atendida e
recebe um remédio de alto custo que vem para a farmácia pública porquê ela
tem artrite reumatoide, e a cada dois anos tem que tomar a vacina de
tuberculose, foi feito o teste mas não tinha a vacina de imediato e foi avisado a
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Secretaria de Saúde e mandaram deixa um vidro onde quando a enfermeira foi
abrir comunicou a Secretária que publicasse no grupo da Secretaria. Perguntou
por que tinha que avisar, e ela respondeu que é porque o custo dessa vacina é
muito alto e que ela vem dos exterior, por isso avisam para não terem prejuízo
e por isso quis fazer esse registro. E que na sua casa apareceu umas larvas do
mosquito da dengue, ficou muito preocupada, foi até a Secretaria de saúde
para os agentes de endemias verem e deu positivo, mas já fizeram a limpeza, e
graças a Deus está tudo bem. Fez elogios a agente de saúde da sua área.
Falou sobre o Mapa de continuação do contorno do desvio e que acredita que
com este desvio a cidade só faz é crescer e precisamos ver bem direitinho para
podemos explicar ao o povo para se prepararem e Farias Brito só tem a ganhar
com esse contorno. O Vereador Francisco Pereira Oliveira falou que foi muito
bom o pessoal do Sítio Escondido ser atendido em Farias Brito porque a muito
tempo vinha sendo falado sobre esse problema que era muito sofrimento para
aquelas pessoas ter que se deslocar do Escondido até Nova Betânia, mas que
graças a Deus tudo foi resolvido. O Vereador Francisco de Assis Sousa, que
saudou a todos, fez um intervenção sobre o que a Vereadora Seabranira falou
a respeito da saúde, que tem alguns Vereadores que criticam a saúde, mas
que assim como a Vereadora vê seus pontos positivos, ele vê também, que
tem melhorado bastante. E sobre o contorno ninguém pode ser contra, porque
várias Cidades já têm e deu exemplo do contorno da Cidade do Crato e que
Farias Brito o terreno não é bom para o crescimento, só depende da
administração fazer umas boas estradas para ter um melhor crescimento. O
Vereador Cicero Luciano da Silva, que saudou a todos, fez elogios ao
Quincuncá onde o mesmo mora, falando sobre o dia do livro e que lá estava
em festejo a comemoração desse dia, fez elogios a administração e sabe que
ele vai trazer mais melhorias para o Distrito de Quincuncá. A Vereadora Maria
de Alcantara Seabra Pinheiro falou a respeito do dia do livro e fez elogios ao
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escritor Monteiro Lobato, e pediu que os pais incentivem seus filhos lerem
livros. O Vereador Francisco Pereira Oliveira, que saudou a todos, iniciou
parabenizando o Vereador Cicero Guedes por ter falado sobre o dia do livro, o
mesmo falou também, fez um comentário do pessoal do Quincuncá estarem
cobrando de que seja feita uma varanda na parede da barragem para que
possa ter uma proteção melhor. Falou a respeito de uma visita que fez a Escola
Santa Barbara e viu os projetos como andam, também falou sobre o 6º ano,
que tem aparência do colégio Farias Brito, e teve a participação sobre a
questão da merenda escolar que é muito boa. Conversou com o Senhor
Prefeito, José Maria, a respeito dos calçamentos que estão sendo feitos. Falou
a respeito dos roços das estrada que é muito importante e que os proprietários
não fazem mais e José Maria garantiu de ser feito o roço, falou de um buraco
na Rua Aurineide Pinheiro que motos ou de carros podem ser danificados, e
que unindo força e com determinação fazem as coisas acontecerem. Em
seguida fez um registro importante com uma Fariasbritense de nossa cidade
que está desenvolvendo um trabalho belíssimo, a Jaqueline Duarte, de 39 anos
irá apresentar um programa Anjos da Enfermagem, no mês de Junho na sede
do concelho Internacional na Inglaterra, a mesma é filha do Empresário Silvio
Neco e não podíamos deixar de falar numa coisa tão importante. Parabenizou
a mesma pelas suas conquistas. O Vereador Francisco Valdei de Sousa, que
saudou a todos, falou com relação a quinta conferência que se realizaria e que
foi muito proveitoso e que teve a presença de alguns vereadores. Falou a
respeito da limpeza da barragem e com essa grade de proteção vai ser muito
bom. Parabenizou o Prefeito pelos seus trabalhos, dos calçamento que estão
sendo feitos no nosso Município. O Vereador Francisco de Assis Sousa, que
saudou a todos, falou que esteve presente em Quincuncá na conferência que
se realizou lá.

Falou da barragem, que atrás dela tem um matagal e um

pedregulho muito grande e se ali subissem um metro de altura e colocassem
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umas bueiras e urbanizassem com uma praça seria muito melhor. O Vereador
Lauro Nathanael Gomes Silva, que saudou a todos, iniciou falando sobre a
iluminação da ciclovia que tem várias lâmpada queimadas, e que seria muito
bom se fosse tomada as providências. Falou do contorno que vai beneficiar
Farias Brito, e que aqui necessita muito desse contorno, que saia logo, e ouviu
falar que o contorno será mudado de lugar, porque antes era seria para antes
do cemitério novo e agora foi mudado pra depois do cemitério e que têm que
ver esse projeto direito, porque seria melhor que fosse antes do cemitério como
iria ser antes. E sobre os roços das estradas, estão bem fechadas, e que a
administração passada faz o roço das estradas, então isso viciou as pessoas,
por isso o Senhor Prefeito deveria tomar as providências para que sejam
roçados os matos das estradas, e que realmente estão se fechando. Nada
mais havendo a tratar na pauta do dia, o Senhor Presidente declarou encerrada
a sessão. Eu, Cícera Erlândia de Alencar Pereira, secretariei a mesma e lavrei
a presente ata que será assinada pelos vereadores.
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Plenário Luiz Pereira da Silva da Câmara Municipal de Farias Brito-Ceará, em
18 de Abril de 2018.
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